
BÀI ĐỌC I  ( Ed 37.12-14 ) 
Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau : “Hỡi dân Ta, này chính Ta mở huyệt cho các 
ngươi, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Ít-ra-en. Các ngươi 
sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, khi Ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi 
lên khỏi huyệt, hỡi dân Ta. Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi 
sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi. Bấy giờ, các 
ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, Ta đã phán là Ta làm. Đó là sấm ngôn của 
Đức Chúa.” 
                                                                                       Đó là Lời Chúa 
ĐÁP CA  ( Tv 130. 1+2, 5+6, 7+8 ) 

    Ðáp:   Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.   
1.    Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy CHÚA, 
       Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. 
       Dám xin Ngài lắng tai để ý 
       Nghe lời con tha thiết nguyện cầu. 
 
  2.   Mong đợi CHÚA, tôi hết lòng mong đợi, 
        Cậy trông ở lời Người. 
        Hồn tôi trông chờ Chúa, 
        hơn lính canh mong đợi hừng đông. 
        Hơn lính canh mong đợi hừng đông. 
 
3.   Trông cậy CHÚA đi, Ít-ra-en hỡi, bởi CHÚA luôn từ ái một niềm, 
      Ơn cứu chuộc y nơi Người chan chứa. 
      Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en 
      Cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn. 
.  

BÀI ĐỌC II  ( Rm 8. 8-11 ) 
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Roma. 
Thưa anh em, những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa.  
Nhưng anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần 
Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có Thần Khí của Đức Ki-tô, thì không 
thuộc về Đức Ki-tô. Nhưng nếu Đức Ki-tô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có 
phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được 
trở nên công chính. Lại nữa, nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã 
làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ 
cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân 
xác của anh em được sự sống mới. 
                                                                Đó là Lời Chúa 

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Ðức Giêsu Ki-tô đã hiến thân chịu khổ 
hình; xin ban ơn trợ giúp, để chúng con biết noi gương Người tận tình yêu 
thương mọi anh em. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, 
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 
 
LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con là con cái Chúa 
được thấm nhuần đạo lý đức tin; giờ đây, xin cũng thương nhận lời chúng con 
khẩn nguyện và dùng lễ tế này thanh tẩy tâm hồn chúng con. 
 Chúng con cầu xin…  
LỜI TIỀN TỤNG MÙA CHAY 
X: Chúa ở cùng anh chị em. 
                                                 Ð: Và ở cùng Cha. 
X: Hãy nâng tâm hồn lên. 
                                                 Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 
X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
                                                 Ð: Thật là chính đáng.  
 Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ 
ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho 
chúng con, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con. Là người thật, Ðức Ki-tô đã khóc 
La-da-rô, bạn hữu Người; là Thiên Chúa hằng sống, Người đã truyền cho  
La-da-rô sống lại ra khỏi mồ. Ngày nay, cũng vì thương xót nhân loại, Người 
đã đưa chúng con vào đời sống mới nhờ các bí tích nhiệm mầu. Nhờ Người, 
đạo binh các Thiên thần muôn đời hoan hỷ trước thánh nhan Chúa, thờ lạy 
Chúa uy linh cao cả. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài, và 
tung hô rằng: 
 
LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa được phúc kết hợp với 
Mình và Máu Thánh Ðức Ki-tô, xin cho chúng con được trở nên những chi thể 
sống động của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời . 



 

 

 PHÚC ÂM    ( Ga 11. 3-7, 17, 20-27, 33b-45 ) 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 
   Khi ấy, hai người chị của La-da-rô cho người đến nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, người Thầy 
thương mến đang bị đau nặng.” Nghe vậy, Đức Giê-su bảo: “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, 
nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa : qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn 
vinh.” 
Đức Giê-su quý mến cô Mác-ta, cùng hai người em là cô Ma-ri-a và anh La-da-rô. 
Tuy nhiên, sau khi được tin anh La-da-rô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang 
ở. Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ: “Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê !”  
Khi đến nơi, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi.  
Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. Cô 
Mác-ta nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây 
giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” Đức Giê-su 
nói: “Em chị sẽ sống lại !” Cô Mác-ta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại 
trong ngày sau hết.” Đức Giê-su liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào 
Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. 
Chị có tin thế không ?” Cô Mác-ta đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con 
Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.” 
Đức Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: “Các người để xác anh ấy ở đâu?” Họ 
trả lời: “Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem.” Đức Giê-su liền khóc. Người Do-thái mới nói: “Kìa 
xem ! Ông ta thương anh La-da-rô biết mấy!” Có vài người trong nhóm họ nói: “Ông ta đã mở 
mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?” Đức Giê-su lại thổn thức trong 
lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. Đức Giê-su nói: “Đem 
phiến đá này đi.” Cô Mác-ta là chị người chết liền nói: “Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở 
trong mồ đã được bốn ngày.” Đức Giê-su bảo: “Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, 
chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?” Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giê-su 
ngước mắt lên và nói: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. Phần con, con biết 
Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã 
sai con.” Nói xong, Người kêu lớn tiếng: “Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ !” Người chết liền ra, 
chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giê-su bảo: “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để 
anh ấy đi.” 
Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có 
nhiều kẻ đã tin vào Người. 
                Ðó là lời Chúa. 
LỜI NGUYỆN CHUNG 
Chủ tế:  Anh chị em thân mến, chúng ta hãy xác tín vào Thiên Chúa là Đấng không ngừng tuôn đổ 
đầy tràn tình yêu trên chúng ta, vậy chúng ta cùng nhau tha thiết nguyện xin: 
    + CĐ:   Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự sống của Ngài. 
1. “Chúa nói: Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cùng sẽ được sống”.  
Xin cho chúng con cùng với ACE dự tòng được kết hợp với mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô Phục sinh, Xin 
cho chúng con được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết để chúng con được sống lại một đời sống mới.   
4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)  
Chủ tế:  Lạy Cha là nguồn sự sống, vinh quang của Cha được biểu lộ qua sự sống của  nhân loại, 
quyền năng của Cha được tỏ hiện qua sự sống lại của kẻ chết.  
Xin giải thoát tất cả mọi xiềng xích tội lỗi và quyền lực của sự dữ cho những ai lãnh nhận sự sống 
đích thực qua Bí Tích Rửa Tội.  
Xin cho họ trở thành môn đệ của Đức Kitô, thấu hiểu được quyền năng phục sinh,  và trở thành 
chứng nhân cho vinh quang Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
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Mùa Chay - Chia sẻ yêu thương 

“Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ !”    
( Ga 11, 43 ) 

Tranh :     "La-za-rô phục sinh" 
Tác giả     Giotto di Bondone 


